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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari uraian-uraian tersebut khususnya mengenai laporan hasil penelitian 

yang terdapat pada bab IV, penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil dari penelitian peneliti temukan bahwa peranan pemerintah sudah 

maksimal menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan misi kota 

Banjarmasin 2016-2021 walaupun ada sebagian pengrajin sasirangan 

belum pernah mendapatkan peranan pemerintah dalam hal pembelajaran 

yaitu tentang memotif kain sasirangan dengan pemberian gambar pada 

kain polos hingga akhir proses pembuatan, mengajarkan cara pemasaran 

yang baik, dan mengajarkan cara pembuangan limbah yang tidak merusak 

lingkungan sekitar, selain itu ada bazar untuk para pengrajin sasirangan 

yang diberikan pemerintah secara gratis, pemberian izin usaha, sedangkan 

dengan pinjaman uang Dinas Koperasi dan UKM tidak ada pemberian 

pinjaman uang akan tetapi Dinas Koperasi dan UKM memberikan saran 

untuk peminjaman uang ditempat yang Dinas Koperasi dan UKM itu 

mengetahui tentang segala halnya salah satunya dari bunganya. Akan 

tetapi pemilik usaha sasirangan itu sendiri yang tidak ingin adanya 

pemerintah dalam usahanya, bukan pemerintah yang tidak menjalankan 

tugas dan fungsinya, itu hanya sebagian dan ada pengrajin sasirangan yang 
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menjalankan usaha sasirangan dengan peranan pemerintah baik dalam hal  

pembelajaran, bazar, atau izin usaha mereka sudah mendapatkan dari awal 

memulai usaha hingga sekarang dan ada juga beberapa tahun menjalankan 

usaha sasirangan baru mendapatkan peranan pemerintah dengan baik, jadi 

peranan pemerintah kota Banjarmasin sudah menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik hanya saja pengrajin sasirangan mau atau tidaknya 

didalam usaha mereka melibatkan pemerintah. 

2. Upaya atau cara memaksimakan peranan pemerintah kota Banjarmasin 

ialah dengan selalu mengajukan permohonan kepada pemerintah agar 

diikutkan pembelajaran yang baru dan bazar, tidak hanya itu caranya ada 

juga dengan selalu mempraktekkan langsung apa yang telah diberikan 

pemerintah dalam hal pembelajaran motif, menjahit, pewarnaan, 

penjemuran sampai pembuangan limbah. 

 

B. Saran-saran 

1. Untuk pemerintah agar selalu meningkatkan tugas dan peranannya agar 

sasirangan tidak akan punah sebagai ciri khas daerah kita sendiri karena 

jika tidak ada peranan pemerintah pengrajin sasirangan akan berkurang. 

2. Untuk pengrajin sasirangan jangan pernah menolak jika pemerintah ingin 

memberikan bantuan dan menjalankan peranan tugas dan fungsinya 

dengan baik. 

 


